
 بيان صحفي
 

 
 

 2016-1-14بيروت: 

 

 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت
 

 محاضرة أركيولوجية
 محاضرة مصورة يلقيها الدكتور بول نيوسونإلى  بيروت في األميركية الجامعة جمعية أصدقاء متحف تدع

 متحف الجامعة.مساًء، في والنصف ند الخامسة الجاري، ع الثانيكانون   20األربعاء يوم 

 وستكون المحاضرة بعنوان "نيحا وحصن نيحا: مزيج من الهويات الثقافية الرومانية والمحلية".

في دائرة التاريخ واألركيولوجيا في الجامعة األميركية لألركيولوجيا الكالسيكية والدكتور نيوسون هو أستاذ 

 في بيروت.
 

 العربية مؤتمر حول الثورة
 بعنوان "خمس سنوات على الثورات العربية: ُعسر التحّول الديمقراطي ومآالته،"

 ، بالتعاون معبيروت الجامعة األميركية في ا معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية فيدع

ات العربية: ُعسر "خمس سنوات على الثوربعنوان مؤتمر إلى المركز العربي لآلبحاث ودراسة السياسات، 

 .التحّول الديمقراطي ومآالته"

كانون الثاني الجاري. وسيشمل أكثر من  23و 22و 21عقد المؤتمر في مبنى وست هول في الجامعة أيام سيُ 

بنية الدول وتأثيرها على التحول الديموقراطي، والديموقراطية وعفوية الثورات، عرضاً حول  سبعين

راطية، والمشكالت البنيوية للمجتمعات العربية وانقساماتها الراهنة، وصعوبات الوصول الى الديموق

 اشكاليات العالقة بين الداخل الوطني والمدى اإلقليمي والخارج الدولي في العالم العربي المعاصر.و
 

 األوسط الشرق في الطاقة تمويل عمل حول ورشة

 ورشة إلى بيروت في األميركية الجامعة يف ،الطبيعية والموارد للطاقة المصري وأنجال منيب معهد دعا

 والرابعة صباحاً  التاسعة ، بينالجاري الثاني كانون 22 الجمعة يوم عقدستُ  والتي السادسة، السنوية عمله

 .الجامعة في األعمال إلدارة العليان سليمان كلية في المعماري محاضرات قاعة في الظهر، بعد والنصف

 : شكوك وفرص".األوسط الشرق في الطاقة تمويل ستكون الورشة بعنوان "

 وستستجلب 2030 العام بحلول بالمئة خمسين بنسبة الكهرباء توليد قدرة ترتفعهذا ومن المتوقع أن 

وسيوفّر المؤتمر ادراكاً أفضل . في بنى تحتية جديدة في السنة الدوالرات مليارات بعشرات استثمارات

  اقة.للنماذج المعروفة والناشئة لتمويل الط
 

*** 



 
 

وتعتمد النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم العالي  1866تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام 
كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها. وهي جامعة بحثية تدريسية، تضم هيئة تعليمية تتكون من 

 120تقّدم الجامعة حالياً أكثر من  طالب وطالبة. 8,500 عضو وجسماً طالبياً يضم حوالي700 أكثر من 
برنامج للحصول على البكالوريوس، والماجيستر، والدكتوراه، والدكتوراه في الطب. كما توّفر تعليماً طبياً 

 سريراً. 420  وتدريباً في مركزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه
 
 

 
 

 اإلعالم في الجامعة األميركية في بيروت:لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بمكتب 

 
75 96 85-01, information@aub.edu.lbOffice of Communications,  

 
 

Website:           www.aub.edu.lb 
Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter:             http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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